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Planlegging

• Ugraskontroll

– Skiftet bør være fri for kveke og annet 
problemugras

• pH

• Drenering- avskjæringsgrøfter

• God planlegging  året i forveien!



Forgrøder

• Velge en art som passer

– Tidlighet

• Sådd til riktig tid

– Gode forgrøder

• Havre

• Erter

• Oljevekster

• Ompløyd eng



Forgrøder

• Bygg og hvete

– Ikke ideelle forgrøder

• Overførbare sykdommer



Jordarbeiding

• Pløying

– Sikreste og mest effektivt for å fjerne 
halmrester fra overflaten

– Bedre ugraskontroll

– Bedre dreneringsevne

• Løsere jordstruktur drenerer bedre vann



Jordarbeiding

• Harving

– Konkurrerer ofte godt med pløying

• Stiller høyere krav til halmhåndtering
– Harving rett etter tresking

• Vekstskifte(smitte i halmrester)

• Viktig med god ugraskontroll

• Direktesåing

– Variabel etablering

• Avling- kvalitet



Jordarbeiding

• Jordarbeidingsmetode bør tilpasses 
jordart og lokale forhold

• Tromling

– Anbefaler normalt ikke tromling til høstkorn

• Kun på løse jordarter

• Mye stein

• Tørt(sjelden)



Arts og sortsvalg

• Høstkorn har større avlingspotensiale enn 
vårkorn

• Høsthvete

– Overvintringsevne
• God overvintringsevne på de sortene vi har i dag

– Is snø



Arts og sortsvalg

• Høsthvete

– Hvilke dyrkingsegenskaper skal en vektlegge?

• Overvintringsevne

• Avling

• Stråstyrke

• Sykdomsresistens
– Gulrust- mjøldogg-bladflekksykdommer

• Falltall

• Proteinkvalitet



Arts og sortsvalg

• Høstrug

– Generelt mer robust- klarer seg bedre på 
tørkesvak jord

– Konkurrerer bedre mot ugras

– Krever mindre nitrogen

– Krever vekstregulering

– Mjølauke/mjøldrøyer

– Sorter: Hybridsorter: Palazzo og Caspian



Mjøldrøye i Rug

Størst problem i dårlig åker
Kanten av sprøytespor
Grense: 1 g pr kg
Rensing??



Mjøldrøye i Rug

• Skyldes dårlig pollinering

– regn og fuktig vær 

– Størst problem i tynne rugåkre

– Kanten av sprøytespor

– Rug etter rug øker faren

– Muligheter for utrensing av sklerotier

– FK har bestilt optisk renseutstyr



Arts og sortsvalg

• Rughvete

– Mest lik høsthvete

– Trives best på «hvetejord»

– Dekker bedre mot ugras

– Prises for lavt?



Såing

• Såbedet bør være fast 

• Sådybden bør være 2-4 cm

– For dyp såing forsinker spiringen og gir en forsinket 
etablering
• Mer ømfintlige utviklingsstadium før vinteren

• Ikke så på areal med søkk og forsenkninger der 
vann lett kan samles opp og bli stående



Såtid -såmengder

• Anbefalt såtidspunkt for vårt område

– 1-15 september

– Tidligste såtidspunkt 25 august.
• Fare for frittflueangrep



Skade av fritflue(26/9-2013)



Skade av fritflue(8/11-2013)



Såtid -såmengder

• Viktig å få sådd når det er gode forhold!

• Såmengde

– 400-500 korn pr m2

– 17-22 kg

– Laveste såmengde ved tidlig såing og «fint» såbed

– Ved sein såing bør såmengden økes



Høstgjødsling

• Ingen sikre utslag i forsøkene

– Høstkornet trenger små mengder næringsstoff om 
høsten
• Dekkes ofte opp fra frøet og jordas næringsreserver

• Mest aktuelt på næringsfattig jord med korn som forgrøde
– Der mye næring er tatt bort gjennom store avlinger

• Maks 2 kg N i en fullgjødseltype

– Ved sein såing bør gjødsling droppes

• Øk heller såmengden!

– Gjødsling kun aktuelt ved såing før 10 sept.



Behov for soppbekjempelse

• Soppbekjempelse mot overvintringssopp

– Anbefales der det er normalt langvarig snødekke
• Tett bestand

• Mye spillkorn

• Mye halm i overflata

• Rug etter rug og tett bestand

– Soppbekjempelse bør ev. settes inn i oktober
• 3-8 grader(planter i vekst)

– Normalt ikke anbefalt i vårt område



Overvintring

• For at plantene skal være best mulig rustet er 
værforholdene om høsten viktig

– Herding av høstkornplantene er en tilvenning til 
lavere temperaturer

– Etter veksten har stanset om høsten(temp under 6gr)
• Optimalt med 2-3 uker med temp 0-4 grader uten snødekke

• Under herdinga øker sukkerinnholdet i plantene
– Gode herdingsforhold – tåler høstkornet lave temp uten å ta skade

• Frostskade skyldes ofte at kulda kommer brått og 
tidlig på høsten



Overvintring
• Rene frostskader forekommer nesten bare på 

barfrost

• Med snødekke -> stabil temperatur

• Høy sukkerkonsentrasjon i cellesafta

– Unngår ødeleggende iskrystaller i cellene

• Sukkeret er den viktigste opplagsnæringen

– Forbrukes gjennom vinteren på frossen jord og snø
• Forbruk 5% sukker pr.mnd

– For lang vinter -> oppbrukt opplagsnæring,
svake planter- planter kan dø



Overvintring

Isskader



Ugrasbekjempelse

• Vanligere med vinterettårige og toårige 
ugrasarter

– Balderbrå, markrapp og tunrapp

– Ved mye markrapp og tunrapp   er 
høstsprøyting aktuelt 

• Ofte lavere temperaturer ved sprøyting i 
høstkorn

– Bruk midler som ikke er avhengig  av høye 
temperaturer(lavdose)

– Vent til ugrasplantene er i vekst



Vårgjødsling

• Utføres når det er kjørbart og plantene har startet 
veksten

– Tidligere gjødsling anbefales ikke
• Usikker effekt og fare for næringstap

– Kun aktuelt i«tynn» åker og gi en liten gjødselmengde

– 50-60% av planlagt N-gjødsling i en fullgjødseltype 
ofte passende



Delgjødsling

• 1. delgødsling bør utføres ved begynnende 
stråstrekning(Z30-32)

• 2 delgjødsling bør utføres ved aksskyting(Z49)

– Viktig og anpasse mengde og tidpunkt i 
forhold til avling og ønsket proteininnhold



Vekstregulering

• Mange sorter vi har i dag er stråstive

– unntatt Skagen og Jantarka

– Aktuelle vekstreguleringstidspunkt er ved beg. 
Stråstrekning(Z30-31) og rett før skyting
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Soppsprøyting høsthvete

CCC + 40 ml Proline

+ 35 ml Comet Pro
80 ml Aviator Xpro

+15 ml Proline
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Soppsprøyting høsthvete

Moddus +                  

40 ml Proline +          

35 ml Comet Pro 

80 ml Aviator Xpro

+15 ml Proline


